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ΘΕΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ
Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα του μέλους…, εγκρίνει
ομόφωνα να χορηγηθεί στο μέλος έκτακτο οικονομικό βοήθημα που
δίδεται σε πυρόπληκτα μέλη, σύμφωνα και με την απόφαση υπ’
αρ.:63/31-7-18,
Στο μέλος …. θα χορηγηθεί:
Ποσό 600,00 ευρώ, διότι καταστράφηκε ολοσχερώς η
κατοικία που διέμενε. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά
100 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
Θα χορηγηθεί και το ποσό των 200 ευρώ, σε περίπτωση που
κάηκε κινητή περιουσία.
Για την καταβολή της ενίσχυσης θα πρέπει η ενδιαφερόμενη
να καταθέσει στην ΕΣΗΕΑ πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για
τις απώλειες που υπέστη.

ΘΕΜΑ: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να αποσταλεί εκ νέου επιστολή προς
τον ΕΦΚΑ, η οποία θα καταγγέλλει για άλλη μία φόρα την
αδικαιολόγητη και πολυετή καθυστέρηση από πλευράς των
υπηρεσιών του Οργανισμού στις διαδικασίες καταλογισμού και
είσπραξης ανεξόφλητου Αγγελιοσήμου. Επιπλέον, θα διατυπώνεται
το αίτημα να συμμετέχουν στις διαδικασίες εκπρόσωποι του

ΕΔΟΕΑΠ και της ΕΣΗΕΑ.

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΔΕΘ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ/ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΤΥΠΟΥ
Το Δ.Σ., κατόπιν ενημέρωσης της Προέδρου κ. Μ. Αντωνιάδου,
σχετικά με την πρόσκληση που εστάλη από την ΕΣΗΕΜ-Θ για τη
συμμετοχή της Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα κ. Στ.
Καπάκου στη συνάντηση εργασίας που θα πραγματοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη στις 11/9, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
επιδιωχθούν συναντήσεις με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη, με τον υπουργό Εσωτερικών κ. Μ.
Βορίδη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο
αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

κ.

Γ.

Οικονόμου,

Α) Να εκπροσωπηθεί από την Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.
Β) Στις συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς να τεθούν από
πλευράς ΕΣΗΕΑ τα παρακάτω ζητήματα:
Αναγκαιότητα υπογραφής ΣΣΕ τόσο στον Δημόσιο όσο και
στον Ιδιωτικό Τομέα.
Να ζητηθεί ενημέρωση για τις άδειες Ραδιοφωνικών Σταθμών
και Περιφερειακών καναλιών.
Η είσπραξη του εναπομείναντος Αγγελιοσήμου.
Για την ΕΡΤ: α) παραγκωνισμός συναδέλφων που είναι
εργαζόμενοι στην ΕΡΤ έναντι νεοπροσληφθέντων, β)
υπερβολικές μεικτές παραγωγές έναντι των εσωτερικών
παραγωγών, γ) φαινόμενα παραβίασης της Δεοντολογίας και
ελέγχου της ενημέρωσης και δ) η εκκρεμότητα αναγνώρισης
της δημοσιογραφικής προϋπηρεσίας σε μικρό αριθμό
συναδέλφων.
Οι ενέργειες και οι προτάσεις της ΕΣΗΕΑ για την
αντιμετώπιση φαινομένων παραβίασης της δημοσιογραφικής
Δεοντολογίας.

Ακολούθως, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Να αποσταλεί επιστολή στον Υπουργό Επικρατείας κ. Γιώργο
Γεραπετρίτη, στην οποία θα ζητείται να συσταθούν Γραφεία
Τύπου για τους Υφυπουργούς και να επιλυθεί η εκκρεμότητα
με τις αμοιβές των δημοσιογράφων που απασχολούνται ως
μετακλητοί στα γραφεία των Υφυπουργών και αμείβονται
σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και όχι βάσει της ΚΥΑ
που ορίζει το μισθολόγιο
των
δημοσιογράφων του
Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
Να αποσταλεί επιστολή για την πραγματοποίηση συνάντησης
με τον νέο Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Γιάννη
Οικονόμου, αρμόδιο για τα Δημόσια Μέσα Ενημέρωσης,
προκειμένου να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η
διαπραγμάτευση για την υπογραφή νέας ΣΣΕ για το Δημόσιο
και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και να τον ενημερώσουμε
για τα ευρύτερα ζητήματα του Κλάδου.

